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1. Introduktion 

 

1.1. Bakgrund 

 

Forskning på, budgetering för, tillverkning, utveckling, modifiering och underhåll av vapen och 

vapensystem är några av de verksamheter som med rätta kan kallas den moderna statens främsta 

imperativ. Oerhörda summor och nästan oöverskådlig ansträngning läggs på att ligga i 

utvecklingens framkant, både kvalitativt och kvantitativt. Världens alla staters militära utgifter 

uppgick 2018 sammanlagt till över 1.8 biljoner amerikanska dollar (SIPRI, 2019). Dessa 

astronomiska utgifter inkluderar både införskaffning och fortsatt försörjning av existerande 

system samt statssubventionerad forskning och utveckling av framtidens krigsmateriel, men 

siffrorna exkluderar det ekonomiska värde som redan finns investerat i världens 

försvarsindustrier, vilket är enormt. Till exempel Saab, Sveriges största tillverkare och exportör 

av krigsmateriel och (bara) världens 35:e största försvarsföretag, värderas i skrivande stund till 

3,6 miljarder dollar (SIPRI, 2018; YCharts, 2019). Av hävd har motivet bakom sådana enorma 

investeringar menats vara sökandet efter makt: i still med traditionella, realistiska tankegångar 

inom IR förmodas vapen vara det slutgiltiga maktmedlet, med vilket trygghet och inflytande 

kan köpas (Krause, 1992, s. 15). Makt – och således beteenden inom ramen för olika 

interaktioner i internationell politik – har ett mycket intimt förhållande till specifika resurser: 

de med vilka krigsmateriel kan uppbådas (Schmidt, 2005, s. 529). Att krigsmateriel har antagits 

vara en maktresurs par excellence tycks även följa av den analys som har gjorts vad avser den 

internationella vapenhandelns inverkan på utrikes- och säkerhetspolitik1 – forskning har bland 

annat utförts på huruvida export av krigsmateriel påverkar staters försvarsbudget, ekonomiska 

utveckling samt internationella beroendeförhållanden (Kinsella, 1998; Pamp & Thurner, 2017; 

Väyrynen, 1980).  

 Att frågor om säkerhets- och försvarsindustri har stått i centrum för resonemang 

om utrikespolitik är således inte särskilt förvånande. Detta har i synnerhet varit sant i Sverige. 

Tillförseln av vår materiel har med rätta försökt underställas mål statuerade av vår politik. 

Under kalla kriget försökte konsekvent svenska regeringar upprätthålla en deklaratorisk 

                                                           
1 Uttrycken utrikes- och säkerhetspolitik hänvisar till medvetna målsättningar och planer för handlande inom 

utrikes- och säkerhetsfrågor. Vissa har påpekat att detta placerar uttrycket nära en strategi. Det har även pekats ut 

att utrikespolitik och säkerhetspolitik är mycket närbesläktade (Engelbrekt, 2010, s. 20). I denna framställning 

kommer det antas att vad som är säkerhetspolitik även är utrikespolitik, då svenska utrikesfrågor under den 

undersökta perioden sällan kunde skiljas helt från svenska säkerhetsfrågor (Westberg, 2015, s. 187-191) 
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neutralitetspolitik för att undvika att bli indragen i en eventuell stormaktskonflikt. 

Vapenproduktionen och dess efterföljande export förväntades därför även stödja denna 

oavhängighet. Andra världskriget tycks ha medfört insikten att vi inte skulle behöva stå 

oförsedda i en kris, och att vi således var tvungna att förlita oss på en egen produktion av vapen 

för att i minsta möjliga utsträckning tvingas importera för att täcka våra behov. Export skulle 

inte få ske om det kunde riskera att Sverige blev indragen i en öppen konflikt (Hagelin, 1990, 

s. 37). Även under senare år, efter kalla kriget, är vapenproduktion en integral del i vår politik. 

Flera olika relevanta källor har pekat ut att förmågan att producera specifika vapensystem är ett 

väsentligt säkerhetsintresse och att försvarsindustri således är mycket nära kopplad till utrikes- 

och säkerhetspolitik (Ds 2014:20, 2014, s. 83; SOFF, 2019). Krigsmaterielexport ska 

fortfarande inte hamna i konflikt med den utrikes- och säkerhetspolitik som förs (Regeringen, 

2017, s. 17). Det tycks således finnas visst fog att hävda att ”vapenhandel [och -produktion, 

författarens tillägg] är utrikespolitik i dess mest tydligt framträdande form” (Pierre, 1981, s. 

267).  

 Rimligen skulle man kunna anta att största möjliga möda och noggrannhet är av 

nödvändighet i projekt av denna vikt och storlek. Det finns dock ändå en uppsjö av exempel på 

när krigsmateriel införskaffas ineffektivt eller rentav i onödan, eller när de trots politiska 

beslutsfattares agendor hamnar i fel händer. Det rekorddyra jaktflygplanet F-35:s tidiga 

utvecklingshistoria plågades av omfattande fördröjningar, kostnadsökningar och olyckor, och 

det har så sent som 2018 hävdats att halva USA:s flotta av detta 5:e-generationsplan vid varje 

givet tillfälle var landbundet för underhåll (Insinna, 2019). Utvecklingen av världens största 

hangarfartyg av Gerald Ford-klassen i samma land har anklagats för att vara ineffektivt 

användande av resurser i bästa fall och helt meningslöst i värsta (The Economist, 2019). Även 

Sveriges utveckling och upphandling av vårt egna system JA 37 Viggen uppfattades i politiska 

kretsar som mycket kontroversiellt med kontinuerligt ökande kostnader och en icke-transparent 

upphandling (Lindqvist, 2003, s. 47). Svensk vapenhandel har då och då också besudlats av 

skandaler. Boforsaffären på 80-talet får räknas som något av en klassiker i sammanhanget, men 

nämnas kan även JAS-affären i Sydafrika i början av 00-talet (Resare, 2010, s. 14-35; 

Subramaniam, 1993, s. 13-27). På senare tid, i och med införandet av den feministiska 

utrikespolitiken, har handel med krigsmateriel ansetts svår att förena med de etiska krav som 

den svenska regeringen har underställt sig (Egnell, 2016, s. 578-580). Det tycks alltså som att 

det finns ett avstånd mellan vad man från ett försvarsindustriellt perspektiv förväntas och borde 

uppnå, samt vad man utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv hoppas att industrin ska företa 

sig och prestera.  
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1.2. Problemformulering och syfte 

 

Man föreställer sig att de beslut som ger upphov till dessa projekt och affärer fattas av en 

samling rationella grupper och organisationer, rangordnade i enlighet med en statlig weberiansk 

hierarki där uppdrag delegeras från högsta bestämmande makt till utförande ämbetsmän och 

tekniker. Detta sätt att se på statsmakterna och deras maktutövning har ibland kallats 

läroboksmodellen [jfr text-book model] eller den normativa modellen – policy (definieras i 

sammanhanget som ”en samling idéer och de praktiska ansträngningar som vidtas för att finna 

ett institutionellt arrangemang för deras förverkligande”, se Carlsson, 2000) är ett utfall av en 

sekvens av stadier, från problemdefinition till implementering, och där varje stadium motsvaras 

av en specifik, demokratiskt förankrad organisation under folket (Carlsson, 1996, s. 529). I en 

idealisk värld fungerar alla dessa processer utan problem och alla stadier samspelar med 

varandra. En möjlig slutsats en betraktare skulle kunna dra av de fortgående problem och 

skandaler som försvarsindustri- och således utrikespolitiken besudlas av är därför att ett eller 

flera av dessa stadier måste vara mer eller mindre bristfälliga.  

 Denna läroboksmodell är dock, som har framgått, i grunden normativ (dvs. i 

sammanhanget önskvärd), och förlitar sig på ett stort men ibland dolt antagande om vad stater 

är i grunden samt hur de agerar. I litteraturen har det hävdats att en hierarkisk modell såsom 

denna må vara en användbar förenkling som kan åskådliggöra svagheter inom diverse 

organisationer underställda en folkligt vald församling, men att detta samtidigt inte ska 

förväxlas med en hållbar teori för staters maktutövning (Carlsson, 1996, s. 530). Som en 

konkurrerande syn på hur stater är beskaffade har nätverksmodellen framförts. Denna 

tankemodell utgår från att staters makt i praktiken sprids från offentliga till privata aktörer på 

ett icke-hierarkiskt vis i form av nätverk. Vissa har även pekat ut detta som ett tilltalande sätt 

för moderna stater att styra, då det har potentialen att låsa upp resurser och kunskap som staten 

inte besitter (Börzel, 2011, s. 50-52). Dessa enheter förmodas vara uppkomsten till policy. 

Forskningen på exakt hur dessa nätverk i synnerhet kan påverka utfall och policy har dock 

lämnats relativt obesvarad. Förklaringar har mer eller mindre varit att hänvisa till hur aktörer 

inom nätverk har kunnat göra sina ”viljor” hörda och uppmärksammade, vilket är en 

frågeställning som skiljer sig från hur nätverk per se – dvs. som distinkta variabler – kan ge 

upphov till utfall på policy. Den senare frågeställningen är en teoretisk ansats, medan den förra 
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är analytisk eller deskriptiv. Mer forskning har efterfrågats om nätverks påverkan på 

policyutfall (Carlsson, 2000, s. 502, 507). 

 Det är gentemot denna tilltänkta kunskapslucka som den följande 

framställningens syfte uppenbarar sig. Det finns alltså anledning att tro, utifrån den forskning 

på ämnet som mycket kortfattat har refererats till ovan, att det finns ett skäl att beskriva vissa 

konstellationer av statliga och icke-statliga aktörer som nätverk – nämligen att vi förväntar oss 

att se skillnad på policy skapad i två helt olika administrativa och institutionella sammanhang 

(Carlsson, 2000, s. 507). Frågan om exakt hur de kan spela roll är dock fortfarande till viss del 

obesvarad. Den förevarande framställningen syftar således till att pröva exakt hur ett 

försvarskomplex2 och dess struktur inom ramen för ett nätverk kan utgöra en påverkansfaktor 

på en stats utrikes- och försvarspolitik.3 Det vill alltså här sägas att det finns anledning att 

undersöka nätverks roll för försvarskomplex om man önskar begripa internationell politik och 

utfall på detta område: fortsatta antaganden om en stats beslutsförmåga såsom totalt enhetlig 

eller suverän på detta område kommer begränsa den förståelse som kan uppnås om 

internationella relationer. För att bidra till förståelsen om hur det svenska försvarskomplexet 

och dess struktur inverkade på utrikes- och säkerhetspolitiken kommer denna studie utgå från 

Sandströms & Carlssons arbete och teorier om hur nätverksstruktur kan påverka utfallen av de 

projekt som dessa nätverk vidtar.  

 

1.3.  Frågeställning 

 

För att konkretisera problemet i form av en forskningsfråga föreligger behov av att finna 

exempel på två saker, nämligen ett försvarskomplex och ett därtill kopplat utfall på utrikes- och 

försvarspolitiken. I denna uppsats föreslås att den svenska försvarsindustrin och dess politiska 

styrning, här är att beteckna som ett försvarskomplex, under sent 70-tal och tidigt 80-tal skulle 

kunna uppvisa nätverksliknande egenskaper. Det är ett värdigt studieobjekt då Sverige 

traditionellt har haft både ett kontroversiellt starkt militär-industriellt komplex (som vid tiden 

som studien undersöker inte längre var så integrerad att det var att beteckna som ett hierarkiskt 

                                                           
2 Politiska aktörer, upphandlingsmyndigheter, försvarsmakter och vapenindustrier kan räknas därtill: författaren 

syftar här på den sektor i en stat som sysselsätter sig med utveckling och försörjning av krigsmateriel, oavsett om 

denna sektor är hierarkisk under en statsledning, helt lämnad till en marknad eller i form av ett nätverk. 
3 Detta syfte innebär samtidigt att denna framställning inte avser bidra till kunskapen om nätverk såsom 

analysinstrument – inga nya insikter vad avser vad ett nätverk är eller hur det lämpligen borde definieras 

eftersträvas. Inte hävdas här heller att vår traditionella förståelse av påverkansfaktorer på utrikespolitiken (såsom 

mellan- och överstatliga samarbeten eller inrikespolitiskt tryck på regeringen) saknar bäring på utfall inom detta 

område. Försvarskomplexet som ett nätverk skulle kunna påverka ett policyutfall, men detta behöver 

uppenbarligen inte betyda att andra faktorer inte gör det. 
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system à la läroboksmodellen) samt en lång historia av politisk debatt om vår försvarsindustri- 

och utrikespolitik (Stenlås, 2008, s. 21). Här förväntar vi således oss att finna ett nätverk samt 

att detta potentiella nätverks utfall på utrikes- och säkerhetspolitiken ska kunna observeras.  

 Det utfall på utrikes- och säkerhetspolitiken som väljs för studien är 

planeringsarbetet inför avtalet om utveckling och köp av IG JAS enhetsplan 1982, dvs det som 

formellt fastställde utvecklingen och införskaffandet av JAS 39 Gripen. Denna studie avgränsas 

till perioden mellan våren 1979 och våren 1982. Detta motiveras med hänvisning till att det var 

under denna period som det fanns tvivel om huruvida ett svenskt JAS-plan skulle utvecklas, 

samt att detta tvivel hade försvunnit vid avtalsslutet valborgsmässoafton 1982. Detta ”utfall” – 

JAS-projektet och dess förankring i form av ett avtal – är okonventionellt, då det inte till synes 

direkt har bäring på utrikespolitik: ett avtal mellan en svensk myndighet och ett svenskt 

försvarsföretag är rent strikt ett inrikespolitiskt dokument. Inte heller brukar utveckling av 

försvarsmateriel tillskrivas politiken som sådant, utan det brukar antas att vapensystemen och 

deras utveckling är administrativa göromål. Således kan det ifrågasättas om projektet ens är ett 

utrikespolitiskt ”utfall” från första början. Såsom redan har påpekats anses dock 

försvarsmateriel, särskilt ett som redan tidigt ansågs ha goda utsikter att exporteras, vara ett 

säkerhetspolitiskt instrument. Det har även ovan påpekats att det inom realismen anses vara en 

resurs med direkt påverkan på den internationella maktbalansen. Eftersom väpnad neutralitet 

fortfarande var grunden till Sveriges aktiva utrikespolitik under sen 70-tal är det också svårt att 

hävda att införskaffningen av ett avgörande system såsom ett jakt- och attackflygplan inte har 

bäring på Sveriges utrikespolitiska spelrum (Westberg, 2015, s. 175).  

 Det skulle i och för sig kunna invändas att själva planeringsarbetet inte är samma 

sak som det materiel som arbetet ska resultera i. Även om detta är riktigt kan det påpekas att 

besittande av försvarsmateriel rimligtvis – med hänvisning till de extremt långa 

införskaffningstiderna kopplade till utveckling, det konstanta livslängdsförlängande arbetet 

som vapensystem genomgår, de modifikationer systemen utsätts för under sin livstid, samt det 

faktum att de största besluten vad avser systemets prestanda koncentreras till utvecklingens 

början – torde kunna betraktas som en fortgående process. Avståndet mellan en fastställd 

utveckling enligt vissa specifikationer å ena sidan och ett säkert, flygbart system å andra borde 

betraktas som en gradskillnad, inte en skillnad i natur. Den följande framställningen kommer 

således därför att utgå från själva JAS-projektet som ett utfall av utrikes- och säkerhetspolitik. 

 Med detta sagt kan forskningsfrågan preciseras. Den delas i två delfrågor. Hur 

kan det svenska försvarskomplexet vid tiden för JAS-projektet betraktas som ett policynätverk 

utifrån relationerna mellan industrin och de olika offentliga aktörerna? Förutsatt att det finns 
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anledning att betrakta komplexet som ett nätverk, med utgångspunkt i Sandströms & Carlssons 

teorier om nätverksstruktur, hur kan dess struktur visas ha påverkat det avtal som slöts om 

utveckling och köp av IG JAS enhetsplan?  

 

1.4.  Disposition 

 

Framställningen kommer struktureras enligt följande. Först presenteras den forskning som har 

skett på det valda fallet, nämligen det svenska försvarskomplexet. Det konstateras att 

utgångspunkten ofta har varit att försvarsindustrin till syvende och sist är underställd svensk 

utrikespolitik i olika former. Därefter följer en översikt av relevant nätverksteori. I synnerhet 

behandlas frågan om nätverks struktur som förklaring till policyutfall. Efter detta presenteras 

studiens metod, material samt framställningens urval av analysfrågor. En analys av 

försvarskomplexets organisation såsom nätverk vidtas, följt av en analys av dess struktur i 

förhållande till utfallet av projektet. Slutligen presenteras studiens resultat. Det konstateras att 

undersökningen av det valda fallet till viss del tycks ge stöd för teorin. Implikationer för 

styrning av utrikes- och säkerhetspolitiska projekt diskuteras.  

 

2. Teoretiskt ramverk 

 

2.1. Tidigare forskning 

 

Ett urval av den tidigare forskning som har utförts med bäring på studiets fall torde främst 

behandla svensk försvarsindustri. Forskning om densamma har ofta skett från utgångspunkten 

att försvarsindustrin i grunden är underställd politik på en stats-nivå.  

 Björn Hagelin har i flera sammanhang skrivit om svensk försvarsindustri, och har 

behandlat den utsträckning till vilken vi har upprätthållit vad som kan kallas en självständig 

industri gentemot större europeiska försvarsföretag. Han har även skrivit om industrins 

förhållande till vår tidigare neutralitetspolitik. Vad avser det förra ämnet kan kortfattat 

sammanfattas att denne författare skönjer en oerhört, nästan förvånande snabb omställning i 

policy för försvarsindustrin efter Sovjetunionens fall: industrin har transnationaliserats (dvs. 

gått från att vara svenska försvarsföretag till att vara försvarsföretag i Sverige) och våra export- 

och försvarssamarbetsambitioner har utökats markant från att endast ha omfattat neutrala länder 

i Europa och de nordiska länderna (N-länderna). Det spekuleras att denna snabba förändring 
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kan ha varit ett resultat av att den position i vilken den svenska industrin fann sig själv under 

kalla kriget aldrig egentligen varit hållbar, ens från första början (Hagelin, 2010, s. 298). Vad 

avser det senare ämnet har författaren jämfört den svenska exportpolitikens relation till 

neutraliteten. Han finner intressant nog att den svenska ambitionen att under det sena kalla 

kriget endast samarbeta och exportera till N-länder inte tycks ha varit särskilt omfattande, 

fruktsamt eller ens beaktat till följd av hur vår exportkontroll och implementeringen av 

densamma var beskaffad (Hagelin, 1990, s. 2, 72). Även Malena Britz tar sig an den 

europeisering av försvarsindustrin som kunde skönjas i slutet av kalla kriget. I en omarbetad 

version av sin avhandling presenterar hon slutsatsen att den omorganisering och europeisering 

som har skett inom denna sektor till viss del skedde medvetet för att underlätta integreringen i 

den gemensamma europeiska marknaden (Britz, 2008, s. 180).  

 Forskning på det svenska försvarskomplexet har även utgått från och behandlat 

industrin som ett maktmedel. Ett mycket klart exempel på förståelsen av svensk försvarsindustri 

som ett maktinstrument står att finna i Masako Ikegamis studie av globaliseringens påverkan 

på den svenska försvarsindustrin. Hon menar att de internationaliseringar av den svenska 

försvarsindustrin – vilken hon för övrigt i andra sammanhang med viss rätta har beskrivit som 

ett militärindustriellt komplex – som skedde efter kalla kriget av nödvändighet har inverkat på 

Sveriges nationella försvarsindustriella intressen – om det ens kan hävdas att vi fortfarande har 

sådana (Ikegami, 2013, s. 450). Då materiel inte måste anpassas efter den svenska marknaden 

och våra behov, utan istället är tvungen att passa marknader utanför riket, anses det följa att den 

svenska försvarsindustrin helt enkelt har blivit ”irrelevant” för vårt försvar och således för vår 

politik. Det menas alltså att försvarskomplexet beror och har berott på den politik vi har tvingats 

föra. Utrikespolitiska institutets Jan Joel Andersson har också behandlat den säkerhets- och 

utrikespolitiska dimensionen av den svenska försvarsindustrin. Vederbörande ställer sig frågan 

om hur den politiska frågan om övergången till att utveckla och försörja sitt eget materiel till 

att köpa utrustning "från hyllan” kan påverka Sveriges säkerhet och säkerhetspolitiska 

inflytande. Han kommer, likt Ikegami, fram till att försvarsindustrin och försvarsforskningen 

inte längre behövs för den svenska försvarsmaktens omedelbara behov eller, likt Hagelin och 

Britz för den delen, för att upprätthålla den militära alliansfriheten  (Andersson, 2009, s. 7, 34). 

Denne menar dock att en försvarsindustri av den sort vi besitter har avsevärda strategiska 

effekter vilka borde räknas in i överväganden om dess värde för statsmakten. Det menas bland 

annat att försvarsindustrin har gett oss en plats vid förhandlingsbordet vad avser nedrustning, 

att forskningssamarbeten har gett oss goda kontakter med viktiga partners, samt att 
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materielexporten bidrar till ett förbättrat försvarssamarbete, både i vår närhet och utanför vårt 

närområde (Andersson, 2009, s. 36).  

 Det har även bedrivits forskning på JAS-projektet i synnerhet. Mycket av denna 

forskning har dock antigen en historisk eller en teknisk prägel. Forskningsprojektet Försvaret 

och det kalla kriget har drivits med målsättningen att dokumentera och bevara vittnesskildringar 

från bland annat beslutsfattandet kring Gripen och dess fortgående utveckling. Detta stoff 

saknar visserligen en specifik teoretisk anknytning och har därför begränsat 

användningsområde såsom förklaring till försvarskomplexets betydelse för utrikespolitiken, 

men utgör ändock oundgängligt material för den förevarande föreställningen. Detta projekt 

kommer beröras i mer detalj nedan. För övrigt har svenska myndigheter och Saab publicerat 

omfattande redogörelser för flygplanets specifikationer och funktion, men detta är av 

företrädesvis tekniskt material.  

 Det kan således sammanfattas att den forskning som har bedrivits i och för sig till 

viss del har behandlat förhållandet mellan det svenska försvarskomplexet och vår utrikespolitik, 

men att detta företrädesvis har skett under premissen att försvarsindustrin är betingad av den 

svenska utrikespolitiken, inte tvärtom. I de fall då försvarskomplexet har getts ett oberoende 

förklaringsvärde har inte dess grundläggande struktur som nätverk behandlats.   

 

2.2. Teori 

 

2.2.1.  Vad är ett policynätverk? 

 

Antaganden om statens monolitiska roll som aktör inom ämnet internationella relationer har 

länge ifrågasatts. I Nyes och Keohanes klassiska Transnational Relations and World Politics 

menas att ”ömsesidigt förstärkande effekter mellan transnationella relationer och det 

mellanstatliga systemet” är centrala för att förstå den samtida världspolitiken: mellanstatliga 

aktioner ”sker inte i ett vakuum”, utan viktiga intressehavare såsom NGOs, självständigt 

agerande internationella myndigheter samt multinationella företag påverkar regeringars policy 

och utfall på den internationella arenan (Nye Jr. & Keohane, 1971, s. 329; Nölke, 2016, s. 170f). 

En särskild form av den teoribildning som utgår från att staten ofta inte kan antas vara enhetlig 

eller suverän inom sitt territorium är tankarna om transnationella policynätverk. Detta koncept 

kommer ligga till grund för den efterföljande framställningen. 
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 Konceptet har sin grund i deskriptiva ansatser inom internationella relationer från 

60- och 70-talen och användes då för att beskriva ett sätt att organisera gemensam handling och 

samarbete. Det finns fortfarande viss akademisk oenighet vad avser konceptets användbarhet 

eller ens relevans, men det finns likväl mer eller mindre en gemensam förståelse vad avser 

begreppets centrala och utmärkande drag. Begreppet hänvisar till ett analytiskt ramverk ämnat 

att kunna beskriva en regim inom policyvetenskapen som ligger mellan ett hierarkiskt system 

och ett system vari aktörer förhandlar fram utfall inom ramen för en öppen marknad (Hafner-

Burton, et al., 2009, s. 560). I vissa sammanhang har begreppet ansetts synonymt med så kallad 

offentlig-privat samverkan, och ses som en ”hybridform” av politiskt styre (Börzel, 2011, s. 53; 

Schäferhoff, et al., 2009, s. 451-452).  

 Olika kriterium för att beteckna ett system aktörer som ett policynätverk har 

föreslagits. Undertecknad veterligen har alla olika förståelser av begreppet en aspekt av 

organiserat, kollektivt agerande men utöver det finns enorma variationer mellan olika 

författares användning av detsamma (Carlsson, 2000, s. 508; Sandström & Carlsson, 2008, s. 

505). Detta kollektiva agerande anses ofta ske i syfte att uppnå ett visst mål, och ofta tänkt att 

bestå av mer eller mindre självständiga enheter (ibland kallade noder – detta begrepp kommer 

användas för de aktörer som nedan befinns delta i ett nätverk) varav minst en är icke-statlig, 

vilkas modus operandi är att byta resurser av olika slag med varandra för att uppnå sina egna 

intressen (Börzel, 1998, s. 254; Nölke, 2016, s. 171ff).  

 Frågan om hur man ska förstå kriteriet på organiserat agerande kan knytas till de 

olika aktörernas eller nodernas intressen. Om två aktörer med helt olika intressen råkar, utan 

avsikt, agera på så sätt att ett visst mål främjas framstår det som underligt att beteckna dem som 

delar av ett organiserat nätverk. Detsamma kan sägas om dessa aktörer har samma intressen, 

men utan avsikt verkar sträva i motsatt riktning. Definitionsproblemet här tycks därför ha bäring 

på självintressets förhållande till graden av samordning parterna emellan. En lösning som har 

föreslagits är att betrakta parter som kollektivt agerande när deras handlingar utgår från en delad 

syn på problemet eller uppgiften – en delad problemförståelse. På detta sätt kan man inkludera 

exempelvis privata företag (vilka uppenbarligen agerar i vinstsyfte) i nätverk med altruistiska 

mål, förutsatt att dessa företag betraktar strävandet efter målet som en förutsättning för att uppnå 

sitt eget intresse (Carlsson, 2000, s. 510). Aktörers intressen är således inte detsamma som 

vederbörandes problemförståelse, även om de förra kan påverka de senare. Detta – kollektivt 

agerande vid delad problemförståelse – kommer ligga till grund för den förevarande 

framställningen.   
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 Vad avser de mål som nätverk ska uppnå har vissa forskare föreslagit att parterna 

ska vara tillfredsställda med sitt deltagande och med de resultat de ser. Förmodligen följer detta 

förslag av tankegången att parterna ska ha ett gemensamt intresse vilket tvingar in dem i 

nätverket från första början. Det är här dock av vikt att distinkt undanta framgången inom ramen 

för ett projekt som ett kriterium för att betrakta ett system av aktörer eller noder som ett nätverk. 

Detta leder till ett cirkelargument: det blir omöjligt att forska på hur väl nätverk fungerar, då 

ineffektiva nätverk per definition då inte skulle existera (Schäferhoff, et al., 2009, s. 454). Ett 

generellt kriterium för vad som ska betraktas som ett mål för nätverk torde inte kunna ställas 

upp utan borde avgöras från fall till fall. En intressant aspekt av policynätverk är just att 

nodernas sammanspel tillåter och möjliggör en förändrad målbild över tid, eller i vissa fall ett 

övertagande av problemförståelsen av en betydelsefull nod. Som ett exempel på hur denna 

föränderlighet har hanterats i forskningen kan nämnas Sandströms och Carlssons studie (se mer 

nedan).  

 Policynätverkets essens kan illustreras med en metafor: ett finmaskigt nät av 

bestående kopplingar mellan noder av olika slag, där varje nod utgörs av en organisation eller 

en individ som har tillgång till en relevant resurs, såsom pengar, information eller legitimitet. 

Häri finner man det potentiella analytiska värdet av ramverket – dessa bestående kontakter eller 

utbyten av resurser påverkar naturligtvis hur noderna förväntas agera och hur de tillåts agera. 

Det hela rör sig om ett system av byteshandel och förhandling, men ett där systemet självt är 

mer än summan av dess interaktioner (Sandström & Carlsson, 2008, s. 505). Det är rimligt att 

vänta sig att en avgörande nod inom ett nätverk kan förmå mer perifera noder att agera i enlighet 

med dess önskningar, men denne gör så i enlighet med de villkor som uppstår till följd av 

nätverkets struktur och de sociala konventioner som har skapats genom den genomförda 

byteshandeln (Hafner-Burton, et al., 2009, s. 560-562). Härav följer att nätverk kan utöva 

inflytande – genom skapandet av en institution (en typ av gemensamma beteenden som följer 

ett mönster, som är förutsägbara och som grundas på en viss typ av relation mellan aktörerna) 

inom ramen för policynätverket (Sandström & Carlsson, 2008, s. 506).  

 

2.2.2.  Hur (väl) presterar ett policynätverk? 

 

Trots detta potentiella teoretiska värde har det ansetts att ramverket är beskaffat med avgörande 

brister. Eftersom den inledande möda som lades på att utveckla konceptet mest fokuserades på 

endera sidan av en dikotomi mellan policynätverk såsom analysverktyg samt policynätverk 



13 

 

 
 

såsom möjligt ideal för statligt styre i en globaliserad värld har det hävdats att konceptet under 

dessa villkor saknar teoretisk betydelse. Nätverk, sades det, används inte för att förutse utfall 

eller för att föreslå en anledning till att dessa utfall aktualiseras. Detta begränsar uppenbarligen 

begreppets användbarhet. Om nätverken hade en observerbar effekt så var det endast i den 

utsträckningen att de, såsom aggregerade aktörer, hade drivit en fråga till en politisk aktör som 

i det föregående har visats ha reellt inflytande, eller att de hade tillåtit en viss aktör inom 

nätverksgemenskapen att utöva inflytande där denne inte tidigare hade kunnat (jfr lobbyism). 

Kritiken har till viss del bemötts. En invändning mot denna kritik är dels att sådana effekter de 

facto är att ha betydelse för utrikespoliska utfall, dels att nätverksmodellen per definition 

förutsätter att nätverket har viss inverkan på just de enskilda nodernas möjlighet att agera fritt 

inom och utnyttja nätverket. Lobbyism får således under vissa fall anses falla under 

nätverksbegreppet då det finns ett bestående beroendeförhållande och gemensamt intresse 

mellan parterna. För att använda ytterligare en metafor så ska nätverket betraktas som en slags 

regim, där aktörer mer eller mindre incentiveras att agera i enlighet med dess interna regler. 

Många har beskrivit nätverk i just dessa strukturella termer (Hafner-Burton, et al., 2009, s. 561). 

Kvarstår gör dock kritiken att forskningen på nätverk inte har inriktats på att förklara hur 

nätverkens struktur (dvs. att betrakta nätverken själva som enheter eller oberoende variabler) 

kopplas till observerade utfall. 

 Det finns författare som har besvarat denna kritik genom att forska på hur 

policynätverk per se kan påverka policy. Lars Carlsson har i flera sammanhang behandlat 

frågan. Tillsammans med Annica Sandström har denne tillämpat social nätverksanalys (SNA) 

hämtat från sociologin för att gå vidare från konstaterandet att ett nätverk existerar i en sektor, 

till att visa på hur dess struktur och natur kan påverka dess output. I en samförfattad studie 

menar författarna att det finns likheter mellan det sätt på vilket vi föreställer oss nätverk och de 

sociala grupper med vilka man laborerar inom sociologin. Sandström och Carlsson föreslår att 

samma strukturella faktorer som skulle tillåta en människa inom en grupp att nyttja gruppens 

gemensamma förmågor på ett effektivt sätt, och således forma gruppens målinriktning och 

output, möjligen även skulle kunna ge en nod inom ett nätverk möjlighet att göra detsamma om 

de (dvs. de strukturella faktorerna) kan befinnas vara närvarande i nätverket ifråga. Alltså: om 

en grupp individer producerar bra ”output” under vissa förhållanden är det möjligt att detsamma 

gäller för nätverk. Det är i samhällsvetenskapen, såsom författarna själva uttrycker det, ”inget 

nytt med idén att gruppers storlek och mångfald påverkar gemensamt handlande” – och samma 

skulle således alltså gälla för policynätverk (Sandström & Carlsson, 2008, s. 507).  
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 Kopplingen mellan nätverk och utfall på policy görs genom hänvisning till så 

kallat socialt kapital. Inom sociologin tillämpas begreppet som en metafor för ett slags övertag 

en individ kan åtnjuta som ett resultats av dennes ställning inom den sociala strukturen 

(Sandström & Carlsson, 2008, s. 507-508). Eftersom nätverket kan förstås som en institution 

och således en social struktur som möjliggör och begränsar handlande, är det rimligt att socialt 

kapital äger bäring även på policynätverk: oavsett om en nod är en individ eller en organisation 

kan de potentiellt dra samma nytta av den förevarande sociala strukturen. Även om socialt 

kapital har behandlats på varierande sätt av olika författare har ett vanligt sätt att mäta socialt 

kapital utgått från främst två indikatorer: närhet och strukturella hål. Närhet betecknar ett 

nätverks grad av kopplingar mellan olika aktörer. Idén är att en grupp eller ett nätverk där alla 

aktörer känner varandra och lätt kan interagera med varandra lämpar sig väl för bildandet av 

gemensamma handlingsnormer, gemensamma problemförståelser och snabbare 

kommunikation. Ett strukturellt hål å andra sidan kan metaforiskt jämföras med en flaskhals 

eller en svåröverstiglig avgrund: ett område där kopplingarna mellan nätverkets medlemmar 

och andra arenor är relativt svaga. Om aktörer kan ”brygga” dessa hål så kommer de kunna 

utnyttja resurser som inte är allmänt tillgängliga till övriga i nätverket och således förbättra sin 

egen förhandlingsposition i gemenskapen. Ett nätverk som således besitter flera aktörer som 

kan brygga sådana hål kommer således vara ”rikare”, dvs besitta en högre grad av socialt kapital 

och ha tillgång till flera och mer varierande resurser (Sandström & Carlsson, 2008, s. 508).  

 Utifrån denna premiss designar författarna en kvantitativ studie för att pröva 

strukturens förhållande till utfall. Studien prövar hur olika arbetsgrupper vid ett svenskt 

universitet kunde utveckla ett innovativt och nyskapande kursupplägg vid sin institution. 

Arbetsgruppernas ”utfall”, de nya kursplanerna, graderas i enlighet med den effektivitet (arbete 

utfört per tid) med vilket gruppens arbete utfördes och innovationsgrad (ett mer subjektivt mått, 

direkt taget från de instruktioner arbetsgrupperna erhöll vid projektets början) på de nya 

kurserna. Som oberoende variabler används operationaliserade indikatorer på socialt kapital. 

Dessa faktorer är närhet och heterogenitet. Närhet förstås här som ett mått på det genomsnittliga 

avståndet mellan alla aktörer inom nätverket. Det mäts genom densitet (antalet kopplingar i 

nätverket delat på det totala antalet möjliga kopplingar) och nätverkscentralisering (skillnaden 

mellan det antal kopplingar den mest nätverkade aktören har och den minst nätverkade aktören) 

Heterogenitet är ett mått för hur mycket varje aktör skiljer sig från alla andra i termer av nyttiga 

förmågor, kunskaper och kontakter och härleds från resonemang om socialt kapital som 

strukturella hål. Detta mäts genom mångfalden mellan aktörerna dvs antalet olika 
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organisationer från olika bakgrunder representerade i arbetsgrupperna (Sandström & Carlsson, 

2008, s. 511). 

 Deras resultat visar att hög närhet korrelerar till effektivitet och att heterogenitet 

korrelerar till grad av innovationsförmåga. De nätverk med hög närhet kunde bilda sig en 

gemensam uppfattning om problemet och prioritera olika uppdrag snabbare, vilket ledde till en 

högre effektivitet. Mer heterogena nätverk kunde mobilisera en större mängd olika resurser för 

att utföra sitt arbete och kunde således utveckla ett mer innovativt slutresultat. I korthet är det 

alltså bra för utfallet om alla aktörer är nära varandra, så information, kommunikation och 

debatt kan ske snabbt, samt att alla aktörer är olika från varandra så de kan mobilisera ett större 

set resurser för målets uppfyllnad. Förhållandet kompliceras dock av att dessa mått till viss del 

tycks inkompatibla, så till vida att aktörer som är mycket olika ofta inte ligger särskilt nära 

varandra. Det ideala tillståndet för ett nätverk framstår likväl som en kombination av de båda 

(Sandström & Carlsson, 2008, s. 516). Ett utökat set av faktorer, men med närhet och 

heterogenitet gemensamt, framkommer i forskningen (Hafner-Burton, et al., 2009, s. 563-566). 

 

3. Tillvägagångssätt 

 

3.1. Metod 

 

För denna studie kommer det således först undersökas huruvida och till vilken utsträckning det 

svenska försvarskomplexet i slutet av 70-talet skulle kunna betraktas som ett policynätverk. 

Därefter måste det visas hur komplexets strukturella, oberoende variabler (närhet och 

heterogenitet) förhöll sig till projektets utfall. Projektets utfall graderas utefter arbetets 

effektivitet och ändamålsenlighet. Studien kan således sammanfattas enligt följande frågor: 

 

1. Var det svenska försvarskomplexet ett nätverk? 

2. Hur strukturerades arbetet inom det svenska försvarskomplexet? 

3. Vilket utfall fick arbetet inom det svenska försvarskomplexet? 

 

Den metod som har valts för att besvara dessa frågor är en kvalitativ textanalys. Det finns flera 

anledningar härvid. Då undersökningens syfte är att behandla hur nätverks struktur kan påverka 

utfall på utrikes- och säkerhetspolitiken kan noggrann analys av de resonemang som fördes av 
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relevanta aktörer och de kausala mekanismer som inom det förmodade nätverkets ramar 

resulterade i avtalets utformning vara av godo (Silbergh, 2001, s. 23). Här menas således att 

studien ämnar utreda förekomsten av vissa samband som i kvantitativa undersökningar har 

påträffats i andra fall, bland annat i den ovan beskrivna artikeln av Sandström och Carlsson. 

Således är valet betingat av en avsikt att försäkra denna studie om den validitet som i det fallet 

kan ha gått förlorad vid användandet av ett statiskt tillvägagångssätt för att visa på förhållandet 

mellan utpekade indikatorer och kursplanernas effektivitet samt innovationsgrad. Dessutom är 

det motiverat att utnyttja en kvalitativ textanalys då författarna till denna tidigare studie har 

ifrågasatt om en ökad närhet verkligen orsakar minskad heterogenitet såsom deras korrelation 

tycks indikera. En kvalitativ textanalys kan undersöka den mekanism som möjligen existerar 

dem emellan.  

 Denna studie kommer uteslutande behandla aktörer som är organisationer – dvs. 

försvarsmaterielverket, försvarsstaberna/försvarsdepartementet och Saab/Industrigruppen 

JAS.4 Valet av dessa organisationer kan motiveras dels utifrån den grad till vilka de alla var 

engagerade – tillsammans var de i särklass de viktigaste och mest tongivande av de som bidrog 

till avtalsslutet 1982 – men de kan även ses som representativa för en idealiskt sett hierarkisk 

ledningsstruktur. Om läroboksmodellen skulle ha perfekt förklaringskraft så förväntas staberna 

och försvarsdepartementet mer eller mindre stå för målsättning och ledning, FMV såsom 

underordning myndighet för utformning av direktiv och övervakning, samt industrin i form av 

leverantör som inhyrd implementerande organisation. Denna bredd innebär att vi således väntar 

oss att se avvikningar från denna struktur om vi vidhåller att nätverk agerar annorlunda 

gentemot läroboksmodellen. Det är utifrån forskningen om policynätverk varken 

kontroversiellt eller nödvändigt att endast behandla organisationer som noder (viktiga individer 

kan agera aktörer likväl som organisationer), men då flera av de vittnesmål och källor från vilka 

studien hämtar sitt material inte kommer från dessa organisationer utan från just individer inom 

dem är det av vikt att tydliggöra exakt förhållandet mellan individ och struktur. Om det inte är 

tydligt att en individ hade kunnat betraktas som en aktör i sin egen rätt (dvs. om denne inte 

spelade en mycket betydelsefull roll i projektet och inte var självständig i förhållande till 

organisationen denne är del av) så antas denne tala för organisationen om vederbörande inte 

annars gör klart att så inte är fallet. Med andra ord är presumtionen att professionella vittnesmål 

                                                           
4 Betäckningen IG JAS kommer användas synonymt med Saab under själva förhandlingsprocessen, vilket anses 

försvarbart med hänvisning till Saabs dominanta ställning inom IG JAS (vilket även hade andra ledande svenska 

försvarsföretag som delägare). 



17 

 

 
 

och omdömen från individer som deltog i processen kan användas för att bedöma deras 

respektive organisationers inställningar.5   

 För att försäkra sig om upprepbarhet i studien kommer variablerna 

operationaliseras med hjälp av vissa analysfrågor. Dessa frågor kommer ställas till materialet - 

vid upprepning av en studie kan samma frågor ställas. Det är även av godo då det ökar insynen 

och transparensen i studien, vilket får anses vara en grundsten i god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Svaret som erhålls avgör till vilken grad det kan antas att den 

faktor man intresserar sig för kan konstateras vara närvarande. Därefter jämförs denna variabel 

med utfallet. Undersökningens validitet beror således till viss del på hur väl dessa analysfrågor 

motsvarar de koncept som ämnas undersökas. Därför utgår dessa frågor i så hög utsträckning 

som möjligt från den teori som har skisserats ovan, men de är likväl framtagna för denna studie, 

och en motivering eller kort diskussion följer varje analysfråga. Operationaliseringen är även i 

synnerhet motiverad i detta fall, då avgörande koncept ofta tidigare endast definierats i 

kvalitativa termer. Härefter följer en ingående definition och operationalisering av följande 

koncept: kollektivt agerande, bestående resursutbyte, självständiga enheter (dessa indikerar 

nätverksstatus), densitet, nätverkscentralisering, nätverksheterogenitet, effektivitet, och 

ändamålsenlighet, (dessa indikerar nätverksstruktur och nätverksutfall).   

 

3.2. Operationalisering 

 

Ovan uppräknade koncept operationaliseras med hjälp av följande frågor. De första tre har 

bäring på huruvida systemet över huvud taget är att betrakta som ett policynätverk.  

Kollektivt agerande: kan det visas att de olika aktörerna delade en gemensam, om än inte 

oföränderlig, problemförståelse? Denna analysfrågas utformning följer av den förståelse av 

uttrycket organiserat, kollektivt agerande som har skisserats under framställningens 

teoribeskrivning 

Bestående resursutbyte: kan det skönjas att de olika aktörerna på ett bestående, förutsägbart 

och fortgående sätt överförde resurser (pengar, information, kunskap eller legitimitet) mellan 

varandra för att främja sina egna intressen? Frågan har främst bäring på att resursutbytet, oavsett 

faktisk typ av resurs med vilken parterna förhandlar, ska utgöra del av en fortgående process, 

och inte endast vara en engångstransaktion. 

                                                           
5 Att undertecknad härmed gör sig skyldig till att tillämpa begreppet ”organisation” såsom en antropomorfisk 

metafor i still med att tala om ”staters intressen” motiveras med hänvisning till den enhetlighet i övergripande 

syfte som de undersökta organisationerna uppvisar såsom statliga myndigheter och vinstgenererande företag.   
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Självständiga enheter: alldeles oavsett graden av interdependens, skulle de olika aktörerna 

kunna haft en divergerande problemförståelse eller kunde de i övrigt agera oberoende av 

eventuell huvudman eller partner? Den teori som ska prövas utgår såsom ovan har förklarats 

från att förhållandena mellan aktörer påverkar utfall. För undersökningen är det därför 

naturligtvis avgörande att det kan visas att de olika noderna inte till syvende och sist är så 

integrerade att de endast är att betrakta som delar av ett system som följer läroboksmodellen.  

 Följande koncept har bäring dels på ett nätverks struktur, dels på dess prestanda 

vad avser att producera utfall.  

Densitet: upplevde aktörerna att de hade fria och enkla kontakter eller kommunikationer till 

övriga relevanta aktörer i gemenskapen eller upplevde de att deras kontakter med övriga aktörer 

var omöjliga eller komplicerade? Kommunikationer betecknar här alla de omständigheter som 

är hänförliga till en nods förutsättningar att dela information och göra sig hörd i allmänhet. Det 

kan inte komma på fråga att likt Sandströms & Carlssons studie utgå från kvoten mellan 

kontakter och potentiella kontakter i detta fall, då gruppen aktörer här utgörs av ett mycket 

mindre antal organisationer. Vi är således här intresserade inte av antalet kontakter, utan det 

bildliga avstånd som aktörerna upplevde i åtnjutandet av dessa kontakter.  

Nätverkscentralisering: fanns det en eller flera aktörer som åtnjöt enklare kontakter eller 

kommunikationer än de övriga? Om ett nätverk befinns vara centraliserat förväntar sig en 

åskådare enligt teorin att detta nätverk ska kunna lyckas med att prioritera verksamheter och 

arbetsuppgifter, vilket gagnar projektets fortgång.  

Heterogenitet: kunde de deltagande aktörerna i hög grad bidra med resurser av olika slag? Om 

det kan konstateras att varje aktör var så till den grad lika att de endast hade kunnat tillföra 

samma resurs som alla andra deltagare i gemenskapen är det enligt teorin osannolikt att 

nätverket skulle kunna lyckas samla den resursbas som är en rimlig förutsättning för ett lyckat 

utfall. 

 De följande två koncepten har bäring på utfallet, nämligen beslutet att inskaffa 

JAS-planet 1982 samt dess då existerande specifikationer.  

Effektivitet: fortgick arbetet utan betydande uppehåll eller hinder? Om arbetet avbröts, hade 

detta rimligen kunnat undvikas? Denna analysfråga är förhållandevis rättfram så till vida att det 

framstår som relativt uppenbart att ett projekt som genomförs med större avbrott endast med 

svårighet kan betecknas som lyckade, men den kräver viss förklaring vad avser hur den rimligen 

måste besvaras. Frågans förutsätter kontrafaktiska resonemang samt att materialet tolkas utifrån 

antaganden om existensen av vissa kausala mekanismer. Att denna typ av processpårning 

tillämpas torde följa av att förevarande studie utgår från ett projekt, och inte flera: med ett stort 
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set datapunkter hade ett projekts effektivitet kunnat värderas utifrån den tid tagen att fullborda 

projektet jämfört med övriga projekt i datasetet. Ett projekts effektivitet hade i så fall kunnat 

beskrivas i termer av närhet till det snabbaste respektive långsammaste projektet som 

undersöks. Då denna studie endast utgår från ett projekt måste effektivitet värderas utifrån 

kontrafaktiska resonemang. Detta tillvägagångssätt är inte obeprövat (Se bl.a. Kroenig, 2018, 

s. 40-42). 

Ändamålsenlighet: kan det skönjas en hög grad av likhet mellan det konkreta utfallet och 

aktörernas inledande förväntningar utifrån deras problemförståelse? Denna analysfråga kräver 

uppenbarligen en förklaring. I Sandströms & Carlssons studie värderas nätverk utefter 

innovationsgraden på de kursplaner de olika grupperna lyckas utarbeta. Denna innovation är 

inte en kvalité som på ett fundamentalt plan är länkat till nätverk, utan är ett ideal som nätverken 

enligt instruktion ska sträva efter. Det motsvarar alltså ett syfte med samarbetet – om nätverk 

resulterar i det de syftade att uppnå så kan de rimligen betecknas som lyckade. Om 

gemenskapens utfall skiljer sig från den ursprungliga uppgiften (vilken har bäring på 

medlemmarnas inledande problemförståelse) såsom nätverkets medlemmar föreställde sig den 

– av vilken anledning som helst – är det rimligt att hävda att detta nätverk besitter låg 

ändamålsenlighet. Detta torde gälla oavsett om alla deltagande aktörer i slutändan är (eller säger 

sig vara) nöjda med utfallet.  

 

3.3. Material 

 

Studiens material har bäring på de olika aktörernas uppfattning av planerings- och 

förhandlingsarbetet inför förankringen av beslutet att utveckla ett svenskt JAS-plan. Det 

framgår av ovan preciserade analysfrågor att detta material måste behandla främst interaktionen 

mellan aktörerna, men även deras interna angelägenheter samt deras relationer till utomstående 

aktörer i speciella fall. Av studiens utformning såsom en typ av processpårning samt av dess 

behandling av ett skede nu ganska avlägset i tiden framgår också att materialet kommer utgöras 

av mer eller mindre historiska texter, vilka kommer utsättas för noggrann tolkning. Studien 

utgår från både första- och andrahandskällor. Den främsta av de förstnämnda utgörs av en 

transkribering av ett vittnesseminarium 2013 då JAS-projektet behandlades. Individer som 

innehade framträdande positioner inom de organisationer som här betecknas som aktörer fick 

ge sina synpunkter på samarbetet och utfallet. Detta är uppenbarligen av avsevärt värde för 

studien då det ger direkt insikt i förhållandena och de informella relationerna mellan aktörerna. 
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Varierande andrahandskällor är också en naturlig del av materialet. Individers senare, 

redigerade redogörelser används flitigt, men kanske av större intresse är det offentliga tryck, 

eller de offentliga publikationer, som aktörerna har släppt för att ge sin förståelse av processen. 

Detta inkluderar dels offentliga utredningar och propositioner som regeringen har utfärdat och 

Saabs egna översikt av Gripenprojektet.  

 

4. Analys 

 

4.1. Kort översikt 

 

I syfte att bekanta den oinvigde läsaren med det skeende som materialet beskriver följer här en 

mycket kort historisk översikt av Gripenprojektets tidiga planeringsfas. Denna framställning 

behandlar främst perioden från och med våren 1979 – då man i Regeringskansliet gjorde valet 

att lägga ned utvecklingen av skolflygplanet ”Åslingen”, SK2 – fram till den första maj 1982, 

då IG JAS och FMV nådde fram till ett tillfredsställande avtal i frågan om utveckling och köp 

av flygplanssystemet Gripen. Detta intervall hade föregåtts av stor politisk oro: ända sedan 1971 

hade det varit tydligt att Sverige skulle behöva ett nytt attackflygplan efter JA 37 Viggen. Då 

detta projekt hade visat sig mycket dyrt, och då det normala tillvägagångssättet vid utveckling 

och köp av flygplan är att tillåta enhetspriset per flygplan att variera över tid beroende på hur 

utvecklingen fortskrider, uppstod stora problem med att binda sig vid en utveckling av ett nytt 

tekniskt avancerat plan vars kostnader man inte egentligen kunde förutse (Lindén, 1991, s. 27-

32; Lindqvist, 2003, s. 43-47). Flera versioner av plan skisserades under perioden 1972-1979. 

Generellt minskades ambitionsnivån allteftersom under denna period, och det sista i raden av 

plan, Åslingen, vilket skulle vara ett skolflygplan överlastat med vapen, hade mycket låga 

tilltänkta prestanda (Lindqvist, 2003, s. 47). När även detta flygplan ratats kvarstod möjligheten 

att införskaffa det amerikanska planet F-16 – detta skulle innebära nedläggning av åtminstone 

utvecklingsförmågan i svensk industri.  

 Sedan ett tidigare skede hade dock ledningen på Saab reagerat mycket starkt på 

den osäkerhet man kände i politiska kretsar vad avser flygplansfrågan, och man hade på eget 

initiativ tagit fram planer på ett nytt enhetsplan. Man erbjöd även tidigt fast enhetspris för det 

nya systemet, vilket tilltalade politikerna. Detta tilltänkta plan utvaldes den 4e juni 1981 som 

efterföljare till Viggen efter ett offertförfarande i konkurrens med amerikanska plan, men endast 

under förutsättning att man innan vårriksdagen 1982 hade kunnat nå ett ”godtagbart slutligt 
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förhandlingsresultat” mellan FMV och Saab/IG JAS (Lindén, 1991, s. 65; Lindqvist, 2003, s. 

73). Efter hårda förhandlingar nådde parterna en överenskommelse på valborgsmässoafton, 

vilket resulterade i ett riksdagsbeslut i juni 1982.  

 

4.2. Nätverksstruktur 

 

4.2.1. Kollektivt agerande 

 

Graden av kollektivt agerande värderas som bekant utifrån närvaron av en mellan parterna 

gemensam problemförståelse. I det följande kommer de olika nodernas förståelse av problemet 

analyseras. I staberna och på försvarsdepartementet ansågs, i enlighet med landets 

säkerhetspolitiska linje, att Sverige i största möjliga utsträckning skulle upprätthålla ett intryck 

av alliansfrihet gentemot de båda stormaktsblocken för att således undvika att bli indragen i en 

eventuell stormaktskonflikt (Hagelin, 1990, s. 37). Detta innebar även att landet inte kunde 

förlita sig på en utländsk vapenindustri för att uppnå den försvarsförmåga som krävdes för att 

upprätthålla vår territoriella integritet. Samtidigt var det tydligt att i en konflikt mellan operativt 

behov och svenskproducerad materiel föredrogs den operativa nyttan. Efter att Åslingen hade 

förkastats föreslog statssekreteraren på försvarsdepartementet, Sven Hirdman, att det 

amerikanska planet F-16 skulle köpas in, trots att detta beklagligt nog skulle undergräva 

neutraliteten, samt innebära döden för den svenska försvarsindustrin. Att den svenska industrin 

skulle dö var uppenbarligen inte önskvärt, men vid potentiell införskaffning av mindre flygplan 

såsom Åslingen och B3LA (ett tidigare attackflygplan) skulle flygvapnets budget bindas upp i 

mindre forskningsprojekt som ändå inte skulle kunna bevara den tekniska kompetensen i landet. 

Han fick medhåll från ÖB på försvarsstaben, som menade att införskaffningen av mindre 

attackplan inte kunde förordas om inte budgetramarna för flygvapnet ökades, och som således 

istället rekommenderade F-16 (Lindén, 1991, s. 37; Petri, 2013, s. 22-23). Även om kritiska 

röster höjdes inom dessa kretsar hade dessa invändningar främst att göra med att man i ett 

kortare perspektiv önskade omedelbart ha ett plan som kunde garantera en inhemsk produktion 

(och således en industri med svensk profil) för att försäkra sig om högre operativ effekt senare 

(Lindén, 1991, s. 33). Vad avser hur denna operativa effekt skulle försäkras fanns det större 

skiljaktighet. Diskussion fördes om önskvärdheten i ett enhetsplan, dvs ett flygplan som kan 

uppfylla jakt-, attack-, och spaningsfunktionerna beroende på uppdrag. Det är dock värt att i 

sammanhanget beakta att de skiljaktigheter som fanns här endast avsåg huruvida det ens var 
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möjligt att tillverka ett kostnadseffektivt enhetsplan – även Viggen var tänkt att ursprungligen 

agera som ett enhetsplan och detta hade visat sig vara närapå omöjligt att uppnå. Det var bara 

senare, när Hirdman själv besökte Saab och blev varse om att ett svenskproducerat enhetsplan 

som skulle kunna säljas till riksdagen var möjligt, som han övergav tanken på F-16. Här fanns 

således en möjlighet att både uppnå den operativa effekt som var det i slutändan avgörande för 

materielinförskaffningen, samt att kunna upprätthålla neutralitet och en svensk 

flygplansindustri. Detta torde visa att dessa organisationer uppfattade problemet som det att 

kunna försäkra sig om operativ effekt i ett långt samt ett mycket långt perspektiv (Hirdman, 

2013, s. 26-27).   

 FMV hade en liknande förståelse av problemet. Det framgår att materielverkets 

tjänstemän med än större tydlighet än Hirdman et al drog kopplingen mellan svensk industri 

och försvarsförmåga. Gunnar Lindqvist, chef för huvudavdelningen för flygmateriel på FMV, 

har återgett de meningsskiljaktigheter FMV hade med den av regeringen tillsatta 

flygindustrikommittén (FLIK), vilken hade tillkommit för att utröna huruvida utvecklingen av 

den tidigare nämnda B3LA skulle avbrytas. Oenigheten rörde främst de uppgifter som FMV 

lämnat till FLIK som ett led i den senares utredningsarbete vad avser effekterna av att lägga 

ned utvecklingsförmågan i Sverige, och att endast behålla en licenstillverkningsindustri i landet. 

Lindqvist menar att FLIK drog fel slutsatser av underlaget: FMV ansåg inte att det var omöjligt 

för inhemsk industri att driva utländska plan, men att detta dels skulle resultera i större 

driftsstörningar och sänkt försvarsförmåga. Han insisterade även på att detta inte främst var en 

ekonomisk fråga: FMV menade att det helt enkelt inte var realistiskt att behålla kompetenta 

tekniker inom landet utan rejäla arbetsuppgifter. Det är även att anmärka att Lindqvist var redo 

att förorda B3LA, trots att det var ”ett flygplan som inte var värt pengarna”, då det åtminstone 

utgjorde ett gott nedläggningsalternativ för den svenska industrin (Lindqvist, 2003, s. 46; 

Lindqvist, 2013, s. 55). Detta torde indikera att FMV inte främst hade en problemformulering 

som var inriktad på ekonomiska eller industripoliska hänsyn (även om de naturligtvis antog att 

vilken lösning som än valdes skulle vara stridsekonomiskt motiverad), utan de konkreta 

svårigheter som är att hänföra till fortsatt effektiv drift av existerande och framtida 

flygplanssystem.   

 Saab tycks till viss del ha skiljt sig på denna punkt. När det 1979 skulle 

offentliggöras att arbetet på B3LA skulle avslutas informerades Saabs VD Sten Gustafsson. 

Denne bjöd omedelbart in cheferna för företagets flygdivision på middag hemma hos sig för att 

redogöra för läget. Denne ansåg att företaget hade två alternativ: erbjuda ett bättre förslag eller 

gå under (Schröder, 2007, s. 41). Denna domedagsstämning framstår som rimlig då man där 
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tolkade nedläggningen av B3LA – med rätta – som att ett eventuellt lyckat förslag skulle behöva 

innebära ett jaktflygplan6 till priset av ett lätt attack/skolflygplan eller mindre, samt att behovet 

av detta plan skulle kunna göras tydligt för försvarsdepartementet (Schröder, 2007, s. 42). Det 

är här alltså tydligt att även Saab besatt en problemförståelse med innebörden att flygvapnet 

behövde erbjudas ett flygplan för att försvara landet. Det måste dock påpekas att Saab, till 

skillnad från de övriga noderna, definierade problemet i termer av ett mycket specifikt flygplan, 

med vissa specifika prestanda. Övriga aktörer var vid vissa punkter under tiden från 1979–1980 

redo att godta många olika ersättare för JA 37 Viggen, men Saab kunde bara acceptera ett plan 

med vissa egenskaper. Det behövde, exempelvis, vara ett enhetsplan, då endast detta skulle 

kunna produceras i stora volymer nog för att driva ner priset till det av ett vanligt attackflygplan. 

Av samma anledning fick planet inte vara större än 50 % av Viggen, då man väntade sig en 

korrelation mellan vikt och livstidskostnad. I huvudsak delade således de tre större noderna 

samma problemförståelse, med skillnaden att Saabs var avsevärt mer restriktiv än de andra: alla 

önskade uppnå ett effektivt luftförsvar för Sverige, men Saabs set av godtagbara utfall var 

mindre än de övrigas vad avser vilken typ av plan det skulle komma att röra sig om.  

 

4.2.2. Bestående resursutbyte och självständighet 

 

Vad avser frågan om ett bestående resursutbyte mellan aktörerna i det tilltänkta nätverket kan 

följande sägas. De olika aktörernas förutsättningar att bidra med resurser av olika typer kommer 

beröras vidare nedan under nätverksstruktur – här avses endast om det fanns ett utbyte som 

spreds ut över perioden. Det finansiella stöd som de statliga aktörerna hade att förse Saab med 

under projektet var inte hänförligt till ett enda tillfälle (såsom, för att nyttja ett mycket enkelt 

exempel, vid köp av en vara i ett varuhus), utan fördelades fortgående för att underlätta för 

leverantören i sitt arbete. Detta är visserligen inte särskilt ovanligt i projekt av denna enorma 

storlek, men det framgår att man i detta fall (i synnerhet med den överhängande risken av att 

behöva lägga ner svensk flygindustri som fond) var mån om att inte driva Saab till 

undergångens brant. Detta trots att man i högre politiska kretsar hade kunnat sälja in projektet 

under förutsättning att industrin skulle ta ett ökat ekonomiskt ansvar på ett långt tidigare 

stadium7 än vad som var kutym i branschen. Utöver den klumpsumma på 500 miljoner kronor 

                                                           
6 I vissa politiska kretsar framstod termen attackflygplan som mycket laddat, och man föredrog generellt att det 

svenska flygvapnet mest skulle bestå av jaktflygplan (Lindén, 1991, s. 32; Schröder, 2007, s. 45). 
7 Eftersom Saab önskade en större projektfrihet (och således en mer löst formulerad specifikation) kunde det 

med rätta hävdas att de tidigare (1981) skulle kunna erbjuda ett fast livslängdspris, men detta tolkades av vissa i 
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som hade avsatts för utvecklingen av B3LA som nu kunde vigas till utvecklingen av ett svenskt 

JAS över tid klargjordes det i februari 1980 av försvarsminister Erik Krönmark i diskussioner 

med Saab att man var redo att till 50 % täcka projekteringskostnaderna för planet de närmaste 

två åren med en summa av 200 miljoner. Detta täcker alltså inte eventuellt inköp av systemet, 

som bara för den första delserien 1982 uppgick till 8 miljarder kronor (Antvik, 2009, s. 51). 

Detta förankrades senare i riksdagen (Lindén, 1991, s. 38-40; Schröder, 2007, s. 47). I 

sammanhanget ska också nämnas att en förutsättning för detta projekt var att man även under 

budgetåret 1979/80 från statens sida lånade 658 miljoner kronor till flygindustrin för att ställa 

om till mer civil produktion. Detta skedde uttryckligen i syfte att tillåta bl.a. Saab att fortsätta 

existera med en ”väsentligt mindre volym militär andel” av produktionen, vilket skulle vara ett 

krav om priserna för materiel (till följd av mindre produktionsserier) skulle kunna hållas nere 

(Lindén, 1991, s. 40; Regeringen, 1980, s. 27). Det är alltså tydligt att överföringen av 

finansiella resurser från statsmakterna till Saab/IG JAS var ett stående inslag i samarbetet.  

 Från Saabs håll överfördes kontinuerligt teknisk expertis till både FMV, 

försvarsdepartementet och försvarsstaberna. Detta följde till viss del av det faktum att det främst 

var från Saabs håll och på Saabs initiativ som projektet hade inletts. De utgick från skisser 

utvecklade under mitten av 70-talet som förutsatte några av de innovationer som skulle prägla 

Gripen, nämligen instabilitet i underljudsfart, samt en flygkropp i kompositmaterial. Tommy 

Ivarsson, projektledare för JAS-projektet efter den ovan nämnda middagen, var införstådd med 

att ”industrin måste gå i bräschen för det nya projektet” (Ivarsson, 2013, s. 49). För att kunna 

uppnå de krav som företaget hade uppfattat gälla vad avsåg ersättaren av attackviggen fordrade 

Saab en lösare specifikation som skulle diskuteras allteftersom med kunden. Parterna kom 

därför överens om att skapa en av ÖB tillsatt ledningsgrupp för att koordinera arbetet, bestående 

av personer från både försvarsdepartementet och staberna, under generalmajor Bengt Lehanders 

regi (Lindqvist, 2003, s. 62). Denna grupp får rimligen betraktas – utifrån den övervakande och 

samordnande roll den uttryckligen skulle ha – som en kanal mellan försvarsdepartementet och 

staberna å ena sidan och Saab och FMV å andra, och kommer förstås som detta nedan. Gruppen 

diskuterade frågor om bl.a. motor, konfiguration, och radar (vilka alla tre är oerhört viktiga för 

ett jaktflygplans prestanda) med Saab/IG JAS och på de sistnämndas initiativ vid ett ”stort antal 

sammanträffanden” från 1 juli 1980 till den slutliga offerten i juni 1981 (Schröder, 2007, s. 55). 

Dessa diskussioner reflekterades även i de formella förhandlingar som Saab förde med FMV 

genom hela offertarbetet (Lindén, 1991, s. 63).  

                                                           
Socialdemokraterna som att industrin skulle utveckla, varefter Sverige skulle köpa som över disk. Detta tilltalade 

bland annat Olof Palme, som enligt utsago ”inte ansåg sig kunna lita på Saab” (Lindqvist, 2003, s. 46, 60-61). 
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 Häri framgår även att FMV bidrog till utbytet av resurser inom det tilltänkta 

nätverket. Nedan kommer det diskuteras vad FMV kan eller skulle kunna ha bidragit med, men 

för nuvarande är det tillräckligt att påpeka att dess tjänstemän hade ett delat ansvar med ÖB:s 

ledningsgrupp att diskutera med Saab om den utformning planet skulle ha. Under alla 

förutsättningar kan det således visas att de bidrog med det kunnande som berör utveckling av 

tekniska system, vilket här motsvarar erfarenhet i att utforma krav och prov av materiels 

prestanda. Att detta kan anses ligga under vad FMV:s tjänstemän hoppades kunna bidra med i 

sammanhanget ändrar inte den bedömningen.  

 Frågan om nodernas eller aktörernas självständighet besvaras främst med 

förhållande till FMV:s och Saabs självständighet gentemot försvarsdepartementet. Saab var och 

är som bekant ett privat företag, och även om detta företag historiskt sett ofta har intagit en 

monopolställning gentemot staten (med den senares uppmuntran) ändrar det inte att denne har 

fundamentalt olika intressen: vinstintresse och vad som kan kallas allmännyttan (Lindén, 1991). 

Det kan således inte uteslutas att parterna hade kunnat betrakta sina respektive problem 

annorlunda, och de är såtillvida självständiga i förhållande till varandra. Vad avser FMV visavi 

försvarsdepartementet kan sägas att de båda aktörerna till synes delade intresset av att förse 

flygvapnet med ett kostnadseffektivt flygplanssystem, men att detta inte egentligen har bäring 

på huruvida de hade haft möjlighet att hysa olika problemförståelser. Båda är i och för sig ytterst 

underställda samma politiska auktoritet, men eftersom FMV utför sina bedömningar utan direkt 

överprövning av varken försvarsdepartementet eller staberna kan det inte uteslutas att FMV:s 

problemförståelse hade kunnat skilja sig markant från de övrigas.  

 Det kan alltså sammanfattningsvis sägas att denna trio lever upp till de tre krav – 

kollektivt agerande, bestående resursutbyte och självständighet jämte aktörerna – som i enlighet 

med teorin utpekades för att kunna betrakta ett samarbete som ett policynätverk. I det följande 

kommer det analyseras hur detta nätverks struktur kan ha påverkat projektets utfall.  

 

4.3. Nätverksstruktur 

  

4.3.1. Densitet och centralisering 

 

Ett nätverks struktur har utifrån teorin förståtts med bakgrund i dess densitet, centralisering och 

heterogenitet. För att bedöma detta försvarskomplex densitet ställs frågan (utifrån 

operationaliseringen) hur de olika aktörerna bedömde den svårighet med vilken de hade att 
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kommunicera med övriga nätverksnoder. Det har ovan framgått att – inom ramen för den 

överenskommelse som Saab och försvarsdepartementet/staberna hade slutit sig till, där IG JAS 

skulle ha ett större eget ansvar inom en lösare specifikation – de fortgående kommunikationerna 

mellan parterna framstod som mycket enkla och tillfredsställande från åtminstone Saabs sida. I 

företagets översikt av projektet prisas samarbetet med Lehander, och ingenstans står att finna 

problem med kommunikationen mellan leverantörer och försvarsdepartementet/staberna under 

det tidiga planeringsarbetet 1979–1980. Faktum är att detta material ger intrycket av att det var 

svårare att kommunicera inom IG JAS än mellan IG JAS och statsmakterna. Både 

försvarsdepartementet (förkroppsligat av den nye försvarsministern Torsten Gustafsson, och 

statssekreteraren Hirdman) och försvarsstaben (här ÖB och stabscheferna) kunde också vänta 

sig en personlig föredragning angående förhandlingsläget varannan vecka av FMVs 

tillförordnade förhandlare under perioden mellan IG JAS inlämning av offerten 1981 till 

parafereringen av avtalet om utvecklingen av planet på valborgsmässoafton 1982 (Lindén, 

1991, s. 63). Detta torde indikera att dessa organisationer inte ansåg att de hade svårt att 

kommunicera med vare sig Saab eller FMV, och Hirdman bekräftar att försvarsdepartementet 

under samma tid var mycket aktivt, med stora mängder kontakter utanför regeringskansliet 

(Hirdman, 2013, s. 100).  

 Det tycks dock som att stora svårigheter att kommunicera därmed uppstod mellan 

Saab/IG JAS och FMV, vilket är ironiskt med tanke på att FMV är den formella kunden i 

sammanhanget. Lindqvist på FMV ansåg att denna struktur gav motparten möjlighet att 

använda ÖB:s ledningsgrupp – vilket som bekant ska betraktas som representant för 

försvarsdepartementet/staberna – mot FMV:s förhandlare. Av hänsyn till risken att kontakterna 

mellan ÖB:s ledningsgrupp och IG/JAS skulle bli så kordiala att FMV:s förhandlingstaktik 

kunde röjas insisterade till och med materielverkets generaldirektör att gruppens inflytande 

måste minskas – annars skulle verket avsvära sig sitt uppdrag (Lindqvist, 2003, s. 73). Det är 

även talande att när Lindqvist vid ett tillfälle sökte Sten Gustafsson på Saab inför en förhandling 

svarade den senare att ”det är nog inte dig jag ska förhandla med” och avböjde kallelsen till 

mötet (Lindén, 1991, s. 51). Vid en läsning av Lindqvists vittnesmål är det enkelt att få intrycket 

att man på FMV generellt kände sig förbjudna att ens tala med Saab av ÖB:s ledningsgrupp 

(Lindqvist, 2013, s. 112-114).  

 Det framgår även av Lindqvists redogörelser att kommunikationen med 

försvarsdepartementet och ÖB inte uppfattades som helt enkel från materielverkets sida. 

Visserligen finns det inget som antyder att FMV inte hade tillgång till de kanaler genom vilka 

synpunkter hade kunnat framföras till dessa organisationer (även om Lindqvist inledningsvis 
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själv hade varit ledamot i ledningsgruppen och sedan blivit avsatt till följd av 

meningsskiljaktigheter med de övriga deltagarna angående upphandlingsformen!), men under 

förhandlingarna framgick att det förelåg ett mycket otydligt maktförhållande mellan FMV och 

ledningsgruppen. Denna otydlighet tycks uteslutande ha inverkat menligt på verket. Bland 

annat utfärdade ÖB själv direktiv till FMV i frågan om vem som skulle vara ansvarig för FMV:s 

förhandlingsarbete (Lindqvist, 2003, s. 73; Wennerholm, 2013, s. 142). Att en myndighet 

utfärdar direktiv till en annan i sådana interna angelägenheter får betraktas som 

anmärkningsvärt – och att förhållandena i samarbetet tillät just ÖB att göra detta på FMV:s 

bekostnad antyder att den otydlighet som rådde de facto begränsade materielverkets 

förutsättningar att låta sina synpunkter utgöra grund för nätverkets samarbetsformer.    

 Även på Saab var man missnöjd med sin formella motpart. Harald Schröder, som 

var verkställande direktör för IG JAS, beskriver med omisskänneligt missnöje det tryck 

företaget utsattes för under denna period, och hypotiserar att detta skulle kunna ha varit ett 

medvetet val av FMV i syfte att tvingas gå med på myndighetens villkor (Schröder, 2007, s. 

59). En läsning av Lindqvists och Schröders redogörelser, sida vid sida, är förhållandevis 

anmärkningsvärd, då det tycks som att båda sidor kände sig förhindrade att till fullo inleda de 

förhandlingar vilka båda uppfattade som extremt brådskande. Från FMV inväntade man besked 

om vem som överhuvudtaget skulle få föra förhandlingar med industrin, och misstänkte att 

ÖB:s ledningsgrupp under Lehander gick IG JAS vägnar (Lindqvist, 2013, s. 112). Personal på 

Saab ansåg att FMV inte bara tillämpade konsekvent upptrappade krav, alldeles för tidigt i 

processen, utan att verket även insisterade på revisioner och upprepningar av vad som ansågs 

ha beslutats under offertarbetet under 1980/81, samt vid ett nyligen beslutat allmänt 

leveransavtal (Schröder, 2007, s. 62). Allt detta ger för hand att det tycks ha funnits en avsevärd 

svårighet för dessa två aktörer att förmedla synpunkter till varandra samt att under sina egna 

och i övrigt rådande förutsättningar utarbeta en gemensam arbetsfördelning och projektplan. 

Detta gäller även då det tycks som att dessa svårigheter främst drabbade FMV.  

 Vad avser nätverkets densitet framgår således att två av tre noder var mycket tätt 

kopplade till varandra. FMV, den tredje noden, hade åtminstone dugliga kopplingar till 

försvarsdepartementet/staberna, men upplevde stora problem i kommunikationen med Saab.  

 Till viss del ger denna redogörelse även en förståelse av nätverkets centralisering. 

Det märks tydligt att det fanns en mycket uttalad skillnad mellan hur enkelt Saab hade det att, 

såsom innehavare av det samordnande ansvaret i projektets inledning, nå de aktörer som de 

skulle komma att behöva jämfört främst med FMV. Även om det finns fog för att hävda att 

båda dessa aktörer upplevde problem i kommunikationen mellan varandra tycks det som att 



28 

 

 
 

Saab i allmänhet i mindre utsträckning utstod problem hänförliga till relationerna inom 

samarbetet per se och mer till FMV som aktör – verket insisterar naturligtvis att de krav som 

ställdes var rimliga i sammanhanget, och det saknas bevis för att Saab inte alltid skulle ha stött 

på dessa problem i kommunikationen även om FMV inte hade ansett sig vara begränsad i sin 

möjlighet att på ett tillbörligt sätt komma till tals med sin motpart.  

 Summa summarum angående nätverkscentraliseringen kan sägas att det tycks 

som att Saab hade det i särklass enklast att komma till tals och utnyttja samarbetets existerande 

kopplingar, tätt följt av försvarsdepartementet/försvarsstaben. FMV tycks ha haft det mycket 

svårare i dessa avseenden.  

 

4.3.2. Heterogenitet 

 

Bedömningen om ett nätverks heterogenitet har bäring främst på vad för resurser nätverket 

skulle kunna mobilisera, inte endast vad de olika noderna råkade bidra med i det konkreta fallet. 

Det säger sig självt att försvarsdepartementet och staberna, som i detta avseende med fördel 

kan liknas vid beställare, företrädesvis bidrog med det finansiella stöd och de finansiella 

resurser som projektet krävde. Detta följer naturligtvis av att de var de organisationer som 

kunde försäkra JAS en plats i den svenska försvarsbudgeten. Utöver detta kan det även 

konstateras att departementet hade förmågan att lösa möjliga utrikespolitiska konflikter som 

kunde uppstå under projektet. Ett mycket tydligt exempel på detta är de svårigheter som uppstod 

till följd av den så kallade Datasaabaffären. Svenska affärsmän stod 1981 anklagade för att ha 

brutit det amerikanska vapenembargot mot Sovjetunionen, vilket då orsakade en diplomatisk 

kris mellan Sverige och USA. Amerikanerna valde att blockera den svenska licensen av F404-

motorn, vilken var den tilltänkta motorn för JAS 39, samt Sidewinder 9L-roboten, med vilken 

planet skulle utrustas. Dessa två åtgärder skulle naturligtvis vingklippa JAS-projektet. Hirdman 

menar att det främst var statsmakternas diplomatiska ansträngningar som återigen gav Saab 

tillgång till dessa komponenter: bland annat bjöds den amerikanske försvarsministern Caspar 

Weinberger in till svenska arméövningar i oktober samma år så att han ”med egna ögon fick se 

styrkan av det svenska försvaret och värdet av den svenska försvarsförmågan för USA”. Till 

slut hävdes embargot mot Sverige (Hirdman, 2013, s. 53-54).  

 Saab å sin sida kunde uppenbarligen bidra med det kunnande som skulle krävas 

för att ta fram ett modernt enhetsflygplan. Såsom redan har nämnts var en bidragande faktor till 

den tidigare politiska viljan att i värsta fall satsa på undermåliga plan motiverad just av intresset 
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att hålla kvar kompetenta tekniker i landet. Dessutom kunde Saab/IG JAS, i sin egenskap av ett 

privat företag, nära kontakter med utländska underleverantörer som inte hade varit tillgängliga 

för några av de andra noderna. Som endast ett exempel kan nämnas att kompositvingen inköptes 

från brittiska BAE efter offert från Dassault, Grumman, Rockwell, etc. (Schröder, 2007, s. 52).  

 FMV:s möjliga resursbidrag i nätverksteoretisk mening var lite mer subtilt. Denna 

myndighet ska agera som mellanhand mellan användare och beställare av produkten å ena sidan 

och tillverkare å andra. Detta innebär främst utveckling av en offertförfrågan som inkluderar de 

specifikationer som motsvarar det efterfrågade systemet, för att senare värdera inkomna offerter 

mot varandra. Det skulle visa sig att denna roll undergrävdes under projektet – vid 

upphandlingsförfarandet ställdes från försvarsdepartementet eller försvarsstaberna inte frågan 

om ett svenskt JAS var det mest kostnadseffektiva, utan det skulle väljas så länge det var 

godtagbart utifrån bl.a. dess militära användbarhet, realiserbarhet och ekonomi (Lindén, 1991, 

s. 59). Däremot kvarstod FMV:s roll som förhandlare när Saabs offert godtogs under 

förutsättning att för båda parter godtagbart resultat skulle kunna uppnås. Man kan således säga 

att FMV inte kunde bidra med den kunskap som skulle krävas för att värdera olika offerter mot 

varandra i ett industripolitiskt perspektiv, men att de likväl gavs befogenhet att använda samma 

expertis för att väga statens intressen mot industrins. Det var detta som skedde under de långa 

förhandlingarna med IG JAS under 1982. Det ska även nämnas att FMV besatt en möjlighet att 

bidra med avsevärt tekniskt kunnande i projektet. Detta rör främst teknisk analys av exempelvis 

kostnadseffektivitet mot storlek på vapensystem. FMV framhöll när Saab först presenterade sin 

JAS-idé till försvarsdepartementet att verkets tidigare analyser visade att målet på 50 % av 

Viggens vikt var förhastat, och att 60–70 % skulle vara mer ekonomiskt. Dessutom hade FMV:s 

och Saabs tekniker tidigare arbetat sida vid sida under vingbrotten på Viggen några år tidigare. 

Man ansåg på verket att Saab hade dragit mycket nytta av myndighetens kontakter med USAF 

i frågan (Lindqvist, 2003, s. 60-61). Det är svårt att utvärdera till vilken grad denna expertis 

skulle skilja sig från den som redan existerade inom IG JAS, men det tycks i varje fall som att 

detta hade uppskattats på Saab i tidigare projekt. 

 Det kan alltså här konstateras att det fanns en relativt omfattande heterogenitet 

vad avser potentiella resurser som nätverket skulle kunna ha utnyttjat: Saab hade bortsett från 

sitt eget tekniska kunnande kontakter med den svenska och utländska försvarsindustrin, 

försvarsdepartementet kunde lösa diplomatiska och politiska låsningar samt försäkra att 

projektet finansierades tillsammans med staberna, och FMV besatt erfarenhet av 

materielanskaffning, stridsekonomisk utvärdering, och teknisk kunskap. 
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4.4. Nätverksutfall 

 

4.4.1.  Effektivitet 

 

Bedömningen av nätverkets effektivitet har bäring på hur snabbt planeringsarbetet gick jämfört 

med hur snabbt det hade kunnat gå. I allmänhet ger materialet liten indikation om att det tidiga 

planeringsarbetet skulle ha genomförts på ett tidsineffektivt sätt, men några episoder är i 

sammanhanget värda att beröra. Den mest betydande diskrepansen i detta avseende rörde 

förhandlingarna mellan Saab och materielverket. Såsom redan har nämnts erfor de två formella 

kontraherande parterna, IG JAS och FMV, betydande problem under den andra delen av 

förhandlingarna, nämligen den som sträckte sig från slutet av offertarbetet 1981 till slutandet 

av avtal om utveckling och inköp av den första delserien 1982. Båda sidor ansåg att 

förhandlingen var beskaffad med omfattande svårigheter. Denna fråga har tidigare tangerats: 

var de fördröjningar som Saab skönjde möjliga att undvika? Saab menar att de krav som de 

utsattes för under denna period till syvende och sist var onödiga givet den nya samarbetsformen, 

samt att projektet därför fick utstå meningslös stress. Om man dock beaktar den funktion som 

FMV var tvungna att spela i förhållande till en privat motpart är det dock fullkomligt rimligt att 

kräva att det system som utvecklas kommer vara operativt effektivt – vilket i stort sett innebär 

mätbara krav på produktens prestanda. Detta gäller synnerligen då möjligheten att undvika 

mycket kostsamma senare modifieringar i ett vapensystem av denna typ i stort sett försvinner 

efter det inledande skedet av utvecklingen.  

 Frågan blir således inte huruvida FMV torde ha ställt hårda krav på IG JAS – det 

är försvarbart – utan om det tillvägagångssätt som valdes för att ställa dessa krav var orimligt 

inskränkande på projektets framfart. Det har redan nämnts att det fanns en förväntning på IG 

JAS att den offert som lämnades in, vilken i vissa delar hade karaktären av en projektplan, 

skulle kunna användas som grund för de fortsatta förhandlingarna. Att detta inte godtogs av 

FMV samt att man på materielverket inte heller efter årsskiftet 1981 ville godta de ändringar i 

offerten som föregående år följt på FMV:s egna anmodan, utan istället ville inleda 

förhandlingarna från början uppfattades på IG JAS som ”upprörande” (Schröder, 2007, s. 59). 

Det framstår som svårt att motivera ett dylikt förfarande endast från de rättmätiga kraven på 

planets prestanda, och det får förmodas att arbetet här hade kunnat fortgå snabbare om parterna 

varit mer samspelta.  
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 Även inför den föregående milstolpen i projektet, inlämningen av offerten för JAS 

39, anklagades FMV för att orsaka förseningar med ”för hårda krav på prestanda”. Detta var i 

förhållande till de synpunkter verket hade på industrigruppens val av motor – FMV ansåg sig 

inte kapabla att ställa sig bakom valet av det svenska JAS-planet i konkurrens med utländska 

alternativ med den motor som presenterades. Intressant nog har denna episod inte behandlats 

av Schröder. Det får således antas att FMV sågs som hårda, men i efterhand inte orimliga – 

några dagar efter invändningen återkom IG JAS med vissa förbättringar i underlaget (Lindqvist, 

2003, s. 71). I detta fall kan det således inte visas att arbetet potentiellt hade kunnat gå snabbare, 

även om kommunikationsförhållandena mellan FMV och Saab varit bättre. 

 Det tycks således som att arbetet under den undersökta perioden generellt 

präglades av hög effektivitet. Det större undantaget är hänförligt till förhandlingsperioden 

januari – april 1982.  

 

4.4.2. Ändamålsenlighet 

 

Nätverkets ändamålsenlighet har bäring på hur väl utfallet sammanfaller med nodernas 

ursprungliga problemförståelse. Som tidigare har klargjorts ansåg försvarsdepartementet, 

försvarsstaberna och FMV att projektet skulle få som resultat att det svenska flygvapnet skulle 

kunna försäkras operationell effektivitet i ett långt och ett mycket långt perspektiv. Saab ansåg 

att projektet skulle utmynna i ett svenskproducerat enhetsplan med vilket operationell 

effektivitet skulle kunna uppnås för den svenska försvarsmakten. Dessa liknande 

problemförståelser utgör därför grunden till bedömningen om huruvida projektet var 

ändamålsenligt.  

 I ett kort perspektiv resulterade projektet i det avtal som parterna parafererade 

1982. Detta avtal omfattade utveckling och köp av de första 30 planen till fast pris, en option 

av köp av den andra delserien á 110 plan till maxpris, samt optioner för diverse modifikationer 

och ombyggnationer. De företag som var delägare i IG JAS åtog sig även att fullfölja ordern 

även om industrigruppen gick i konkurs (Lindqvist, 2003, s. 74). Till viss del kan konstateras 

att man redan därigenom hade uppnått ändamålet med samarbetet: flygvapnet skulle få en 

ersättare för Viggensystemet, nuvarande styrkor skulle kunna underhållas på obestämd tid med 

en fortfarande intakt svensk flygindustri och tillgängliga tekniker, och det plan som hade 

beställts skulle, i enlighet med Saabs önskningar, bli ett enhetsplan. Att avtalet 1982 således 
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även inkluderade en köpklausul var således mycket viktigt eftersom det till viss del cementerade 

utvecklingen av planet.  

 Det skulle naturligtvis här kunna invändas att, med hänvisning till de tekniska 

svårigheter och kostnadsökningar som skulle uppstå mellan avtalsslut och leverans (delserie 2:s 

pris översteg det offererade maxpriset med 40 %, och Gripen blev under 80- och 90-talen känt 

för två haverier med hög profil), avtalet tydligen inte på något sätt försäkrade Sverige om ett 

operativt effektivt flygplan. Detta är dock både orättvist och missvisande. Orättvist då utfallet 

har visat sig vara fullt tillfredsställande – väl utvecklat och levererat har planet av inblandade 

representanter från flygstaben och Saab beskrivits som ”ett jäkla bra flygplan” och även efter 

haveriet 1993 ställde sig den av försvarsdepartementet tillsatta, utredande kommittén bakom 

projektet (Ståhl, 2013, s. 75; Regeringen, 1993, s. 115-116). Missvisande eftersom noderna rent 

strikt inte betraktade problemet att lösas som produktionen av det billigaste flygplanssystemet 

möjligt, utan produktionen av försvarsförmåga i ett långt tidsperspektiv (genom ett svenskt plan 

om man inkluderar Saab) överhuvudtaget. Motståndet mot ett attackflygplan var så uttalat att 

problemförståelsen naturligtvis kom att få en mycket begränsad omfattning. Att ens få 

utvecklingen av ett plan beviljat var en framgång, och eventuella framtida problem torde inte 

ändra den bedömningen. Det får påminnas att man bara en kort tid innan avtalsslut tvivlade på 

huruvida den överenskommelse mellan IG JAS och FMV som utgjorde en nödvändig 

förutsättning för att ÖB skulle kunna rekommendera köpet av systemet inte uppfattades som 

sannolik (Schröder, 2007, s. 63).    

 Det är även tydligt att det fanns en stark koppling mellan att avtalet kunde slutas 

och de resurser som parterna kunde mobilisera. Produktion av militära flygplan är något av det 

mest tekniskt avancerade projekt som kan vidtas, och det är uppenbart att ingenjörer av den typ 

som Saab hade tillgång till var nödvändiga för att uppnå ändamålet med projektet. Det har redan 

nämnts att försvarsdepartementet och staberna kontinuerligt försåg projektet med en budget 

långt innan planet skulle kunna förväntas betalas för sig själv i termer av försäljning. 

Försvarsdepartementet var även avgörande när det kom till att bereda IG JAS tillgång till 

amerikanska underleverantörer för kritiska komponenter såsom F404-motorn. Utan FMV:s 

erfarenhet av projektspecificeringar hade det inte från statsmakternas sida kunnat göras en 

teknisk bedömning om det svenska JAS-projektet utifrån omständigheterna var godtagbart. Det 

får konstateras att nodernas heterogena bakgrunder hade en stark koppling till projektets 

lyckade utfall. 
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5. Slutsatser 

 

5.1. Resultat 

 

Det har alltså visats att det svenska försvarskomplexet under perioden 1979–1982 har kunnat 

beskrivas som ett nätverk i enlighet med teorin. Det har även visats att detta nätverks struktur 

har präglats av en förhållandevis hög densitet. Denna densitet har dock också befunnits vara 

relativt ojämnt fördelad, med resultat att nätverket ifråga kan betraktas som centraliserat runt 

IG JAS. Nätverkets heterogenitet har bedömts vara hög med hänvisning till de olika resurser 

som noderna tillsammans kunde bidra med. Arbetet i nätverket fortgick i stora delar med hög 

effektivitet. I dess slutskede uppenbarades dock en avsevärd diskrepans mellan hur snabbt 

arbetet fortgick och hur snabbt det hade kunnat gå. Det får anses att utfallet, med hänsyn till 

parternas problemförståelse, var lyckat, och att nätverket således var i hög grad ändamålsenligt. 

Med hänvisning till den inledningsvis ställda forskningsfrågan kan således sägas att 

försvarskomplexets själva struktur inverkade på utfallet av JAS-projektet såtillvida att de 

inblandade aktörernas närhet och heterogenitet tycks ha sammanfallit med ett i överlag effektivt 

arbete (präglat av en gemensam uppfattning om problemet som skulle lösas) och en bred 

mobilisering av tillgängliga resurser.  

 Dessa resultat kan nu jämföras med teorin. Sandström & Carlsson fann i sin 

kvantitativa studie ett samband mellan främst ett nätverks höga densitet/centralisering och dess 

effektivitet, samt mellan dess heterogenitet och dess innovationsgrad (ändamålsenlighet). Det 

noterades där även att det tycktes finnas en negativ korrelation mellan heterogenitet och hög 

densitet (Sandström & Carlsson, 2008, s. 515-516).  

 Förevarande studie har kvalitativt funnit stöd för Sandströms & Carlssons hypotes 

att det existerar ett förhållande mellan nätverksheterogenitet och dess ändamålsenlighet. Den 

breda uppsättning kompetenser och resurser som de olika noderna kunde mobilisera tack vare 

sina varierande förutsättningar och bakgrunder tycks ha inneburit att JAS-projektet 1982 inte 

bara hade rotts i hamn, utan att det då också hade pressats ner till rimliga priser med ett tekniskt 

avancerat plan som resultat. Även hypotesen att nätverksdensitet/centralisering orsakar hög 

effektivitet får visst stöd – när JAS-projektets effektivitet rasade så tycks det ha varit ett resultat 

av den relativa isolering FMV fann sig i, då de på verket inte ansåg att de hade fått lov att tala 

med IG JAS eller att de hade fått tillräckliga instruktioner från försvarsdepartementet. Däremot 

har det inte funnits stöd för iakttagelsen att heterogeniteten mellan aktörerna generellt innebär 
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en lägre grad av nätverksdensitet. Detta skulle i och för sig kunna förklaras av att noderna, trots 

sin heterogenitet, redan tidigare var vana vid samarbete med varandra. Samma organisationer 

hade varit inblandande i utvecklingen av Viggen.  

 

5.2. Diskussion och vidare forskning 

 

Dessa resultat har vissa implikationer för våra antaganden om vapenproduktion i Sverige och 

således, som tidigare har klargjorts, för vår säkerhets- och utrikespolitik. Då det ofta antas att 

en stats mellanstatliga politik har en koppling till dess tillgång till materiella maktmedel har 

slutsatser om ett lands försvarskomplex direkt bäring på bl.a. den statens förväntade handlande 

på den internationella arenan, dess plats i en möjlig internationell hierarki, etc. Studien visar att 

i utvecklingsstadiet av JAS 39 Gripen så hade försvarskomplexets organisation såsom nätverk 

(och dettas struktur) direkt påverkan på vad den svenska försvarsmakten nästan 20 år senare 

skulle beväpna sitt flygvapen med, samt hur effektivt detta utvecklingsarbete var. I detta fall 

finns det således anledning att till viss del ifrågasätta statens eller regeringens primat i frågor 

om säkerhets- och utrikespolitik. Om man godtar antagandet att regeringar agerar utifrån sina 

materiella förutsättningar är försvarskomplexets struktur här en variabel till vilken man torde 

ta hänsyn om man önskar förklara den säkerhetspolitik som Sverige skulle föra på 00-talets 

början och framåt. Regeringar kan behöva beakta hur nationella försvarskomplex är 

strukturerade i syfte att uppnå en god materielanskaffningsprocess kompatibel med den önskade 

säkerhets- och utrikespolitiken. Till syvende och sist torde det vara statsmakternas förhoppning 

att i så stor utsträckning som möjligt kunna kontrollera sin materielanskaffning. 

Läroboksmodellen är normativ just eftersom vår förhoppning är att beslut om projekt ska kunna 

fattas under demokratiska förhållanden och implementeras med högsta möjliga effektivitet. När 

det befinns att ett nätverk ska genomföra ett projekt torde beslutsfattare sträva efter att dess 

styrning och utfall så mycket som möjligt ska sammanfalla med läroboksmodellen, och om 

detta ska ske är det av vikt att förstå hur nätverks struktur kan komma att påverka projekt. 

Fortsatta studier skulle därför kunna ha bäring på hur nätverk medvetet kan utformas för att 

uppnå vissa specifika försvarspolitiska mål. 

 En observation som kan göras utifrån studien är att nätverks ändamålsenlighet 

också i mycket stor utsträckning kan komma att bero på den eller de noder som ursprungligen 

tar initiativet till projektet. Detta torde följa av att den som kan ta initiativet och således forma 

nätverket runt sig tycks ha en viss ”förtur” när det kommer till att få definiera den ursprungliga 
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problemförståelsen. Detta innebär inte att medlemmarnas problemförsteålse måste vara 

detsamma som den initiativtagande partens (detta skulle göra alla nätverk till självuppfyllande 

profetior), utan att denna initiativtagare tycks ha ett oproportionerligt inflytande på hur noderna 

kommer att formulera samarbetets syfte. I JAS-projektets fall kan det med viss säkerhet antas 

att om Saab inte hade tagit initiativet till ett svenskt enhetsplan så hade de troligen varken blivit 

en viktig del av ett kommande samarbete för flygplansinförskaffning, eller kunnat påverka de 

egenskaper som Attackviggens ersättare skulle komma att ha. Enkelt uttryckt, om inte Saab 

hade tagit initiativet så hade Sverige med stor sannolikhet införskaffat det amerikanska F-18 

istället för Gripen. Det framstår således som att regeringar som önskar utveckla materiel för 

sina väpnade styrkor inte bara torde vara medvetna om effekterna av strukturen på det 

samarbete som ska komma att ansvara för utvecklingsarbetet, utan även varifrån initiativet till 

arbetet kommer.  

 Frågan blir till vilken grad dessa slutsatser kan generaliseras. Den svenska 

försvarsindustrin är sannerligen ett unikt fall, såtillvida att Saab historiskt sett nästintill har 

innehaft en monopolställning för försäljning av flygplansmateriel till flygvapnet. Valet av fallet 

Sverige gjordes mot bakgrund av önskan att identifiera ett nätverk i en kontext där man 

verkligen väntar sig att finna ett sådant, för att därefter kunna undersöka hur nätverkets struktur 

kan ha inverkat på projektet. Om Sverige skulle vara ett undantag, och studiens slutsatser 

således inte skulle kunna vara generaliserbara på andra staters försvarskomplex eller annars på 

nätverks struktur och prestation, så torde detta vara på grund av hur vana de olika noderna redan 

var med att samarbeta med varandra. Frågan är således om detta nätverks relativt höga densitet 

och effektivitet möjligen kan orsakas av det faktum att de redan sedan länge var vana vid att 

tillsammans utveckla tekniskt avancerade militära flygplan. Detta skulle naturligtvis 

undergräva kopplingen mellan densitet och effektivitet. Det finns en möjlighet att grad av 

etablering är en underliggande variabel till densitet. Vidare studier torde kontrollera för tidigare 

bekantskap mellan noder i nätverk. Ett förslag är att välja en uppsättning nätverk vilka varierar 

vad avser hur väletablerade de är för att sedan jämföra deras effektivitet. Hög korrelation mellan 

effektivitet och grad av etablering/vana att samarbeta skulle undergräva förevarande teoris 

förklaringskraft. 
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